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În 2012, acționarii noștri, și anume statele membre ale 
UE, au convenit asupra unei majorări de capital a Gru‑
pului BEI. În schimb, aceștia ne‑au solicitat să acordăm 
credite suplimentare în valoare de 60 de miliarde EUR și 
să sprijinim investiții totale de cel puțin 180 de miliarde 
EUR. Nu doar că am reușit, ba chiar am depășit obiecti‑
vul și, în aprilie, ne‑am atins ținta în avans.

Acesta este unul dintre motivele pentru care am purces 
încrezători la îndeplinirea promisiunii Planului de inves‑
tiții pentru Europa. Până la finalizarea regulamentului de 
instituire a garanției din bugetul UE, Comisia Europeană 
a funcționat ca administrator al proiectelor care urmau 
să fie acoperite de aceasta. Acest fapt ne‑a permis să 
lansăm în aprilie 2015 primele investiții în baza planului.

Până la sfârșitul anului 2015, Grupul BEI – BEI și FEI – 
a aprobat peste 100 de împrumuturi și garanții în cadrul 
Planului de investiții. Veți citi despre acestea în paginile 
care urmează. Proiectele Fondului european pentru in‑
vestiții strategice aprobate până acum de către BEI sunt 

B EI s‑a confruntat cu provocări noi în 2015. Pentru 
a le face față, banca a evoluat. Victor Hugo spu‑
nea: „Schimbă‑ți frunzele. Păstrează‑ți rădăcinile.” 

Cuvintele marelui scriitor francez au o rezonanță deose‑
bită pentru noi, în momentul în care începem să punem 
în aplicare Planul de investiții pentru Europa, profitând 
de experiența acumulată pentru a elabora noi abordări. 
În 2015, am îndeplinit angajamente ambițioase care au 
transformat o majorare de capital de 10 miliarde EUR 
în sprijin pentru investiții în valoare de 190 de miliarde 
EUR. Ne‑am implicat mai mult în zonele cele mai dificile 
din Europa și din lume. Ne‑am asigurat că Planul de in‑
vestiții pentru Europa este pe drumul cel bun chiar îna‑
inte de înființarea structurilor care stau la baza acestuia.

BEI este banca UE. Suntem responsabili față de necesită‑
țile economice ale fiecărui cetățean european din fieca‑
re țară a Uniunii. După criza financiară din 2008, răspun‑
sul BEI a fost puternic și de neprețuit. Banca s‑a angajat 
pe calea schimbării și a modernizării, proces soldat cu 
rezultate reale.

Cuvânt înainte
din partea preşedintelui
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Cuvânt înainte  
din partea preşedintelui

Werner Hoyer

chiar în domeniile de activitate și în sectoarele pe care ur‑
mărește să le sprijine Planul de investiții pentru Europa. 
Jumătate dintre acestea vizează energia din surse regene‑
rabile, eficiența energetică, emisiile reduse de dioxid de 
carbon și mediul. Celelalte includ infrastructura digitală, 
cercetarea și dezvoltarea, precum și inovarea industrială.

Așa şi trebuie să fie. Viitorul Europei trebuie să fie inovator. 
De asemenea, trebuie să fie verde. BEI este cel mai mare 
furnizor global de finanțare destinată combaterii schim‑
bărilor climatice. Am finanțat mai multe acțiuni împotri‑
va schimbărilor climatice decât următoarele cinci bănci 
multilaterale de dezvoltare la un loc. În următorii cinci ani 
vom oferi circa 100 de miliarde EUR pentru proiecte împo‑
triva schimbărilor climatice. Vom contribui la punerea în 
practică a acordului ambițios aprobat în decembrie 2015 
la conferința de la Paris asupra schimbărilor climatice.

Ne‑am angajat să alocăm pentru proiecte împotriva 
schimbărilor climatice cel puțin un sfert din împrumutu‑
rile acordate. În 2015, ne‑am depășit acest angajament. 

În plus, am decis ca până în 2020 să creștem ponderea 
proiectelor împotriva schimbărilor climatice la 35% din 
împrumuturile pe care le acordăm în țările în curs de 
dezvoltare.

În 2015, BEI a răspuns rapid la criza refugiaților, finan‑
țând în țările de destinație proiecte de locuințe de ur‑
gență pentru refugiați și efectuând investiții pe termen 
lung în regiunea de origine a refugiaților. În Iordania, de 
exemplu, BEI a semnat în noiembrie un acord de 50 de 
milioane EUR pentru finanțarea unei conducte de apă 
care va alimenta nordul țării. Sosirea refugiaților sirieni 
creează presiuni puternice asupra surselor reduse de 
apă din Iordania. Această situație poate totodată declan‑
şa conflicte între refugiați și locuitorii din zonă. Proiecte 
precum această conductă vor reduce astfel de presiuni. 
Prin întărirea țărilor din prima linie, vom tempera ten‑
dința refugiaților de a‑şi continua drumul și de a solici‑
ta azil în Europa, dându‑le posibilitatea de a rămâne mai 
aproape de casă și de a‑și construi o viață nouă acolo.

Desigur, cea mai mare parte a activității noastre se con‑
centrează în Europa. În Grecia, împrumuturile în curs ale 
BEI se ridică la 10% din PIB‑ul țării. Cu toate acestea, in‑
tenționăm să ne sporim implicarea. În țările vecine Uni‑
unii, BEI a fost foarte activă și în 2015. Pe perioada ve‑
rii, am desfășurat negocieri complexe pentru a accelera 
o garanție acordată Băncii Mondiale pentru împrumu‑
turi în valoare de 520 de milioane EUR, care a permis 
Băncii Mondiale să finanțeze achiziționarea de gaz pen‑
tru Ucraina. Amenințarea războiului plutea asupra ne‑
gocierilor, la fel ca posibilitatea unor suferințe mari în 
cursul unei ierni grele dacă nu ajungea gazul pentru în‑
călzire. Din fericire, personalul băncii din domeniul ener‑
giei a avut succes.

Acoperirea băncii este globală, la fel ca impactul aces‑
teia. În ultimii ani, rolul Grupului BEI în ceea ce privește 
susținerea dezvoltării Europei și furnizarea de răspun‑
suri la provocările locale și globale a crescut în mod con‑
stant. Prezentul raport vă va arăta că această tendință 
s‑a accelerat în 2015.

Viitorul Europei 
trebuie să fie 
inovator. De 

asemenea, trebuie 
să fie verde.
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FINANȚARE 
totală

pentru inovare şi 
competenţe

mld.EUR18,7

BEI

FEI

pentru 
întreprinderi 

mici şi mijlocii

28,4
pentru 

infrastructură

19,1

mld.EU
R

mld.EU
R

7,57 7

mld.EUR mld.EUR
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REPERE 2015

pentru mediu
19,6

FEISFondul european 
pentru investiţii 

strategice în 2015

Clima și mediul reprezintă punctul central

pentru aproape 50% din proiectele 
aprobate de BEI

81.000 de IMM‑uri vor beneficia de finanțare 
FEI – un sprijin care va consolida economia Europei 

și va crea locuri de muncă

 Grupul BEI 126 de proiecte 
aprobate sau semnate

 Finanțare de 7,5 miliarde EUR în 
cadrul FEIS

 Mobilizarea unor investiții totale de 

50 de miliarde EUR

 În 22 din cele 28 de state membre ale UE

mld.EUR
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I novarea nu mai este ceea ce a fost. Nu mai este vor‑
ba doar de a veni cu un produs nou. Contează și cum 
este fabricat acesta. În curând, sisteme de control 

de tip cloud vor gestiona fabricile din toată lumea, obți‑
nând economii de scară. Lanțurile digitalizate de aprovi‑
zionare vor funcționa automat și fără pauză.

Transformarea producției într‑un proces digitalizat stă la 
baza remodelării actuale a lumii afacerilor. Firmele ame‑
ricane au un avantaj important în sectorul serviciilor da‑
torită progreselor digitale ale acestora din ultimele două 
decenii, însă Europa are încă un mic avans în ceea ce pri‑
vește competențele industriale. Totuși, în câțiva ani, in‑
dustria se va digitaliza în întregime. Europa trebuie să ino‑
veze rapid în industrie, cu investiții masive și cu un apetit 
mai mare pentru abordări noi care au un risc ridicat – și 
un profit potențial ridicat –, altfel există posibilitatea reală 
ca aceasta să rămână în urma SUA timp de generații.

Inovarea americană a depășit‑o pe cea europeană în anii 
1990, drept urmare firmele care domină serviciile digita‑
le sunt americane – Google, Amazon, Facebook, Apple. 
Anii ulteriori crizei financiare din 2008 au expus și mai 
mult lipsa de competitivitate a Europei. Un motiv pentru 
care economia nu și‑a revenit atât de puternic sau rapid 
ca în SUA a fost lipsa îndelungată de investiții europene 
în cercetare, digitalizare și educație.

Există motive structurale pentru acest decalaj de inves‑
tiții. În timp ce SUA funcționează efectiv ca o entitate 
unificată care folosește o singură limbă, piața unică a Eu‑
ropei este incompletă. Mobilitatea forței de muncă este 
îngreunată de numărul mare al limbilor vorbite. Țări di‑
ferite au în continuare reglementări diferite pentru ace‑
lași produs. Am câștigat enorm din integrare, dar Euro‑
pa este încă departe de a fi o piață unică integrată cu 
adevărat.

Inovați
acum

Activitatea BEI urmărește să dea un 
răspuns decalajului de inovare al 
Europei în comparație cu SUA și 
Japonia, iar asta înainte să fie 
prea târziu.

BEI recunoaște necesitatea urgentă 
de a recupera decenii întregi private 

de resurse suficiente şi de o strategie 
adecvată în ceea ce privește inovarea. 

Această realitate a condus la 
propulsarea a numeroase proiecte din 

prezentul raport.



72015 Raport de activitate

Chiar faptul că în Europa firmele se bazează din plin pe 
finanțare bancară constituie un dezavantaj pentru aces‑
tea în ceea ce privește inovarea. Adesea, inovarea are 
nevoie de cineva care să identifice afacerile promițătoa‑
re și să‑și asume riscuri, la fel de mult ca de lichiditate. 
Asta fac organizațiile de capital de risc, iar SUA are o sce‑
nă de capital de risc mult mai dezvoltată.

Necesarul de investiții este masiv. Un studiu al econo‑
miștilor BEI arată că Europa are nevoie de încă 130 de 
miliarde EUR pe an pentru a atinge ținta UE de a cheltui 
3% din PIB pentru cercetare și dezvoltare, ceea ce ne‑ar 
aduce mai aproape de ponderea investițiilor în cerce‑
tare și dezvoltare din alte economii de vârf. Și asta nu 
e tot. Europa are nevoie de următoarele: 90 de miliarde 
EUR pe an pentru a fi la curent cu tehnologiile avansa‑
te de producție, 35 de miliarde EUR pe an pentru a ega‑
la finanțarea americană cu capital de risc, 10 miliar‑
de EUR pentru instituții de învățământ de vârf, precum 

și 65 de miliarde EUR pentru a atinge țintele UE privind 
internetul în bandă largă, capacitatea centrelor de date 
și securitatea cibernetică.

Dacă se întreabă cineva de ce Europa trebuie să conti‑
nue integrarea, răspunsul îl găsim în amploarea acestei 
provocări. Nicio țară europeană nu‑i poate face față sin‑
gură. BEI se află în fruntea finanțării inovării. Creditarea 
noastră pentru proiecte inovatoare s‑a ridicat la o sumă 
record de 18,7 miliarde EUR anul trecut, față de 10 mi‑
liarde EUR în 2008. Fiecare dintre aceste investiții este 
strategică.

Căutăm inovarea în fiecare proiect pe care‑l evaluăm. 
Astfel, sperăm că inovarea va deveni o tradiție pentru fir‑
mele europene.

ABORDAREA BEI

Un împrumut de 45 de milioane EUR acordat 
Polpharma, cel mai mare producător polonez de 
medicamente, va finanţa cercetări privind alternative 
accesibile la tratamentele medicamentoase actuale
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C entrala fotovoltaică Cestas, care a fost inaugurată 
în decembrie, produce energie curată echivalen‑
tă cu consumul casnic al unei treimi din populația 

orașului Bordeaux din apropiere. Activarea panourilor 
sale solare, în număr de un milion, reprezintă, de aseme‑
nea, un reper important în ceea ce privește energia be‑
nefică pentru climă: Cestas este primul proiect fotovol‑
taic major care poate concura într‑adevăr cu centralele 
electrice cu combustibil fosil.

S‑a atins apogeul unui drum lung pentru industria sola‑
ră fotovoltaică. Creșterea a fost lentă în anii ’90, precum 
și în cea mai mare parte a primului deceniu al acestui se‑
col. Totuși, evoluția tehnologiei și economiile de scară în 
creștere au condus la un boom. Capacitatea solară actu‑
ală este de nouă ori mai mare decât în 2009. Iar BEI a fost 
alături în toată această perioadă.

„Cestas este primul proiect fotovoltaic mare care este 
competitiv cu o alternativă bazată pe combustibil fosil”, 
spune David González García, inginer principal în servi‑
ciul BEI pentru energie din surse regenerabile. „De 15 ani 
costurile continuă să scadă, iar acum există o ofertă mai 
ridicată, echipamente standardizate și importante eco‑
nomii de scară.”

Urmează parcurile eoliene 
maritime și energia solară 
concentrată
BEI a avut deseori un rol în proiecte solare fotovoltai‑
ce care nu au atras suficiente investiții private. Aceasta 
a contribuit la finanțarea cercetării care, în final, a con‑
dus industria către o perspectivă economică viabilă. 
Abordarea BEI este similară în alte sectoare mai puțin 

Vă
susţinem

mature ale energiei din surse regenerabile, unde a fă‑
cut investiții mari în parcuri eoliene maritime britanice, 
germane și belgiene și în centrala masivă cu concentra‑
rea energiei solare de la Ouarzazate, Maroc, care urmea‑
ză să fie finalizată în 2016. Parcurile eoliene maritime 
și energia solară concentrată au ponderi relativ mici în 
producția mondială actuală de electricitate, dar evolu‑
ția energiei solare fotovoltaice încurajează dezvoltarea 
acestora.

Cestas, un oraș de 16.000 de locuitori, situat în câmpia 
dintre Bordeaux și coasta atlantică, se confruntă cu tem‑
peraturi de până la 42 de grade Celsius în cursul verii și 
este foarte însorit. Firma Neoen, din domeniul energiei 
din surse regenerabile, și‑a construit centrala solară foto‑
voltaică, cea mai mare din Europa, în mare parte în 2015.

„Energia solară fotovoltaică este acum într‑adevăr com‑
petitivă”, spune Céline Lauverjat, director de investiții la 

Parcul eolian Belwind, 
la 46 km în largul coastei belgiene

BEI susține industriile inovatoare 
atunci când le este dificil să 
găsească finanțare privată și 
rămâne alături până când acestea 
devin mai populare.
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Mirova Renewable Energy Funds din Paris. „Este un mo‑
ment cheie în industria fotovoltaică.”

Fondul de investiții Eurofideme III al Mirova, în valoare 
de 180  de milioane EUR, deține o investiție de 30 de mi‑
lioane EUR în proiectul Cestas, care are o valoare totală 
de 285 de milioane EUR. Aceasta înseamnă că BEI deține 
efectiv o participare la capital în acest proiect, deoare‑
ce este un investitor în Eurofideme III. De asemenea, BEI 
a aprobat împrumuturi de 42 de milioane EUR pentru 
o bancă franceză care a finanțat Cestas.

Proiecte care au nevoie atât de 
ingineri, cât și de bancheri

Rolul BEI în sprijinirea inovării este esențial pentru a în‑
țelege dezvoltarea energiei eoliene maritime. Industria 
putea să dispară foarte ușor în 2008, atunci când criza 

financiară globală i‑a făcut pe investitori extrem de pre‑
cauți în fața riscului. Deși parcurile eoliene terestre erau 
relativ bine dezvoltate, tehnologia maritimă era încă la în‑
ceput. BEI a intervenit atunci când investițiile private au 
dispărut. „Băncile comerciale erau foarte reticente în a‑și 
asuma riscul”, spune Alessandro Boschi, șeful serviciului 
BEI pentru energie din surse regenerabile. „Industria eoli‑
ană maritimă nu s‑ar fi putut dezvolta în absența BEI”.

Cu siguranță, în 2008 părea riscant să se investească în 
Belwind, un proiect belgian de construire a celui mai 
mare parc eolian european, la 46 de kilometri în largul 
portului Zeebrugge, în apă adâncă de până la 37 de me‑
tri. „Nu au existat bani privați din cauza crizei financiare”, 
spune Melchior Karigl, analist de credit pentru finanța‑
rea proiectelor la BEI.

Totuși, Karigl și colegii săi au fost impresionați de teh‑
nologia care ar fi permis Belwind să scufunde fundațiile 

ACȚIUNI ÎNTREPRINSE DE BEI

Industria eoliană 
maritimă nu s‑ar fi putut 
dezvolta în absenţa BEI.
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mai adânc în mare decât orice alt proiect la acea vre‑
me – precum și de îndrăzneala planului de a construi 
55 de turbine pe o suprafață de 17 kilometri pătrați. BEI 
a finanțat Belwind cu o sumă de 300 de milioane EUR, 
jumătate din costul proiectului. În prezent, Belwind pro‑
duce suficientă electricitate pentru a alimenta 160.000 
de locuințe din Belgia.

De atunci, BEI a lucrat la proiecte maritime mari în toată 
Europa, în special în Regatul Unit, Țările de Jos și Germa‑
nia. De asemenea, aceasta ia în considerare un proiect 
inovator de parc eolian plutitor în Portugalia. BEI a fi‑
nanţat circa două treimi din întreaga capacitate eoli‑
ană maritimă europeană. Ultimul proiect mare al BEI 
din septembrie a presupus acordarea unui împrumut 
de 425 de milioane GBP pentru parcul eolian Galloper, la 
27 de kilometri în largul coastei comitatului Suffolk, care 
va include 140 de turbine. Galloper este finanțat în baza 
Fondului european pentru investiții strategice.

Când miniaturizarea 
funcţionează

Viitorul energiei din surse regenerabile nu presupune 
exclusiv proiecte masive în țările dezvoltate. De exem‑
plu, energia solară fotovoltaică are un avantaj față de 
alte tehnologii din surse regenerabile – este posibilă şi 
la scară mică. Deși este puțin probabil să construiți vreo‑
dată o turbină eoliană de 90 de metri în grădina proprie, 
ați putea foarte bine să montați câteva panouri solare 
pe acoperiș. Această adaptabilitate face ca energie sola‑
ră să fie foarte atractivă în părțile izolate ale lumii, unde 
nu există sursă de alimentare alternativă.

„Energia solară explodează acum în zone fără rețea elec‑
trică”, spune Sophie Jablonski, inginer BEI. „În satele afri‑
cane, singura sursă alternativă de lumină, de exemplu, 
este lampa cu petrol, care este scumpă, iar fumul produs 
este toxic”.

Economiile de scară uriașe ale proiectelor solare euro‑
pene mari au scăzut prețul panourilor fotovoltaice, ast‑
fel încât acestea pot fi cumpărate de familii individuale 
în regiuni izolate. „Cu cât sunt mai multe proiecte foto‑
voltaice mari, de tipul celui de la Bordeaux, cu atât mai 
mare este efectul asupra costului echipamentelor solare 
furnizate de fabricile din China”, spune Michael Gera, di‑
rector la Energy Access Ventures, unul dintre managerii 

susținuți de BEI. „Un proiect mare în Bordeaux va aduce 
beneficii proiectelor mici din Africa.”

Aceste proiecte mici susținute de BEI sunt următoarele:

  Pamiga (Participatory Microfinance Group for Africa): 
BEI acordă un împrumut de 4 milioane EUR unui fond 
care, la rândul său, creditează societăți de microfinan‑
țare din Africa rurală. Aceste societăți oferă împrumu‑
turi persoanelor care cumpără kituri solare (precum 
și celor care investesc în sisteme de irigații și de ali‑
mentare cu apă potabilă). Fondul funcționează într‑o 
serie de țări africane, inclusiv Benin, Burkina Faso, Ca‑
merun, Kenya, Madagascar, Senegal, Tanzania și Togo.

  Energy Access Fund: BEI a investit 10 milioane EUR 
într‑o participare la acest fond, care acordă întreprin‑
derilor nou‑înființate împrumuturi, asigurându‑le ast‑
fel accesul la energie în Africa de Est. Fondul urmă‑
rește să ofere electricitate sigură pentru un milion de 
persoane cu venituri reduse din zone rurale și parțial 
urbanizate din Africa Subsahariană.

„Microfinanțarea africană trebuie să fie ecologică și fa‑
vorabilă incluziunii pentru a fi durabilă și responsabilă”, 
spune Renée Chao‑Béroff, directorul general al Pamiga. 
„Energia solară fotovoltaică este foarte importantă în 
această economie verde a microfinanțării.”

Încălzirea globală nu se limitează la frontierele naționa‑
le. Din fericire pentru consumatorii de energie din Bor‑
deaux și Benin, nici BEI.

Un proiect mare în 
Bordeaux va aduce 

beneficii proiectelor mici 
din Africa.
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Un proiect mare în 
Bordeaux va aduce 

beneficii proiectelor mici 
din Africa.

Un panou fotovoltaic mic pentru 
o locuinţă individuală în Tanzania

ACȚIUNI ÎNTREPRINSE DE BEI



INOVARE  
pentru competitivitate
 
Viitorul Europei depinde de capacitatea sa de a inova. Concurența cu SUA și cu alte 
economii importante este înverșunată, pe măsură ce industria trece la metode de 
producție digitalizate. Investițiile în acest obiectiv de politică publică sunt vitale. Din 
acest motiv, inovarea este un criteriu pentru împrumuturile FEIS.

pentru a sprijini inovarea şi 
competenţele

cu proiecte în

Inovare

27
42

75

Educație și forma‑
re profesională

Cercetare și 
dezvoltare

de societăţi din 
sectorul privat 
sprijinite pentru 
cercetare şi 
dezvoltare

Peste

Volumul total al 
împrumuturilor pentru 
CDI în sectorul privat

50

mld.EU
R18,7
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4,9 mld. EUR



Pentru a atinge ţintele UE privind 
internetul în bandă largă, capacitatea 

centrelor de date și securitatea 
cibernetică, sunt necesare 65 de 

miliarde EUR pe an. BEI a încheiat 
numeroase acorduri în 2015 pentru 

a face primii pași.

15,3 milioane de conexiuni digitale noi sau 
modernizate

Nord‑Pas‑de‑Calais 147 de milioane EUR

Alsacia 380.000 de conexiuni

Malta Telecom 30 de milioane EUR

Hessa 150 de milioane EUR

Orange Polonia 
190 de milioane EUR

Finlanda și Estonia 
150 de milioane EUR

Saxonia Inferioară 
150 de milioane EUR

Telecom Italia 500 de milioane EUR… 
7 milioane de gospodării
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INOVARE 
pentru competitivitate
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Inovaţiile nu pică din cer. Cineva trebuie să se 
gândească la ele și să le dezvolte. Studenţii 

de azi vor dezvolta inovaţiile de mâine. Însă 
Europa a rămas în urma SUA, care cheltuiește de 

două ori mai mult pe student în învăţământul 
superior. Împrumuturile BEI urmăresc să 

inverseze această tendinţă. În 2015, am acordat 
cel mai mare împrumut universitar de până 

acum, 278 de milioane EUR, pentru facilităţile 
de cercetare știinţifică ale Universităţii Oxford. 

În toată Europa, 1,45 milioane de studenţi 
beneficiază de împrumuturile BEI.

Jorge Fernández Quesada, care studiază proiectarea 
dispozitivelor medicale și în domeniul antreprenoriatului, 
în vârstă de 22 de ani, din Málaga, a fost unul dintre primii 

studenţi care au primit un împrumut pentru studii de masterat 
în cadrul Erasmus+, un program al Comisiei Europene 

administrat de FEI, care acordă împrumuturi masteranzilor 
spanioli care studiază în străinătate și altor masteranzi 

europeni din Spania. Erasmus+ acoperă taxele de studiu 
și de cazare, iar rambursările nu încep decât la un an de la 

absolvire. Jorge a obţinut împrumutul de la MicroBank, filială 
La Caixa axată pe proiecte sociale, pentru un master de un 
an la Imperial College din Londra. Se estimează că, până în 

2020, Erasmus+ va acorda credite de circa 3 miliarde EUR unui 
număr de 200.000 de studenţi.
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Contoarele inteligente îi ajută pe consumatori să‑și țină sub 
control factura la energie

C ând voia să‑și facă o cafea, Janet Thickpenny apăsa 
pe buton ca să fiarbă apa. Deseori, uita și se apu‑
ca de altceva, în timp ce apa se încălzea. Până își 

amintea, apa se răcea și trebuia să o fiarbă din nou.

Aceasta a oprit risipa după ce și‑a montat un contor in‑
teligent în casa sa din Barry, un oraș pe coasta Țării Gali‑
lor. Contorul inteligent, cu afișaj în interiorul locuinței, îi 
arată efectul consumului asupra facturii. De asemenea, 
acum știe cât de mult cheltuiește, fiind atentă la con‑
sum. „Ați fi surprinși să aflați cât de mult consumă un 
ibric,” spune ea.

În toată Europa sunt montate acum zeci de milioane de 
contoare inteligente. Guvernul britanic a impus monta‑
rea unui contor inteligent în fiecare locuință până la sfâr‑
șitul anului 2020. Derularea acestui proiect la nivelul 
Regatului Unit va însemna montarea a circa 53 de mi‑
lioane de contoare noi de electricitate și gaz, cu o in‑
vestiţie estimată de 10 miliarde GBP. Contoarele inteli‑
gente din Marea Britanie măsoară electricitatea și gazele 
consumate în timp real, ceea ce încurajează reducerea 
consumului. Aceasta îi ajută pe consumatorii care do‑
resc să‑și reducă consumul de energie și, eventual, emi‑
siile de dioxid de carbon.

Mai inteligent FEIS
Janet Thickpenny cu un 
contor inteligent, acasă în 
Țara Galilor
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Bani inteligenţi

De asemenea, contoarele inteligente fac obiectul ce‑
lui mai mare împrumut al Băncii Europene de Investiții 
aprobat anul trecut în cadrul Fondului european pentru 
investiții strategice (FEIS). Cu sprijinul FEIS, Banca Euro‑
peană de Investiții va împrumuta circa 500 de milioane 
EUR pentru un proiect de contoare inteligente în valoare 
de 1,4 miliarde EUR administrat de Calvin Capital, o soci‑
etate britanică ce finanțează și administrează montarea 
de contoare noi pentru furnizorii de energie. În ansam‑
blu, FEIS urmărește să genereze investiții noi în valoare 
de 315 miliarde EUR în UE până în 2018, sumele inițiale 
provenind de la BEI și Comisia Europeană.

Atunci când o companie de utilitate publică britanică 
montează un contor inteligent, consumatorul nu are pe 
termen lung nicio obligație de a păstra relația cu aceas‑
ta. Oricând după montarea unui nou contor inteligent, 
clientul poate decide să treacă la alt furnizor de energie, 
iar compania de utilitate publică ar avea dificultăți în re‑
cuperarea costului investiției sale în contor. Calvin Capi‑
tal este obișnuită să gestioneze „rotația” clienților, după 
cum este cunoscut acest fenomen în industria energeti‑
că. În fond, Calvin a finanțat achiziția și montarea a peste 
șase milioane de contoare – inclusiv peste un milion de 
contoare inteligente – începând din 2002. Acest proiect 
FEIS acoperă singur încă șapte milioane de contoare 
inteligente.

Modelul ales de societate în acordul cu BEI preia de la 
furnizorul de energie impactul rotației clienților. În loc ca 
aceste contoare să fie deținute de compania de utilitate 
publică, care ulterior se va confrunta cu mutarea clienți‑
lor, contoarele sunt deținute de Calvin. Cu sprijinul BEI, 

societatea din Manchester oferă o soluție care funcțio‑
nează indiferent de furnizorul ales de consumator.

Condiţiile economice prealabile 
sunt îndeplinite

BEI a acordat acest împrumut în cadrul FEIS pentru a‑și 
arăta sprijinul față de modelul utilizat de Calvin. Acest 
sprijin este destinat să atragă în sector alți investitori 
și contribuie la modernizarea infrastructurii industri‑
ei energetice. În baza FEIS, BEI a putut, de asemenea, 
să crească dimensiunea împrumutului peste valoarea 
maximă care ar fi fost permisă în cadrul operaţiunilor 
sale uzuale.

„Este important, dar în final prezența noastră poate să 
calmeze piața în privința riscurilor și să asigure înde‑
plinirea condițiilor economice prealabile ale proiec‑
tului”, spune Peter Jacobs, șeful BEI pentru finanțarea 
proiectelor.

Avem un model

Contorul inteligent al lui Janet Thickpenny le‑a încurajat, 
cu siguranță, pe fiicele acesteia să fie mai atente cu con‑
sumul de energie. „Acesta țârâie ca să ne anunțe dacă 
utilizăm mai multă energie decât în mod normal”, spune 
ea. „Și atunci fata mea cea mică se duce prin casă pentru 
a scoate aparate din priză”.

E nevoie încă de multă muncă – și de investiții – pentru 
a finaliza lansarea contoarelor inteligente de către gu‑
vernul britanic. Dar rolul FEIS este şi acela de a contribui 
la noi orientări în sectoare economice strategice.

Suntem pe drumul cel bun. Acum că BEI a acordat acest 
împrumut către Calvin și a semnat anul trecut alte con‑
tracte pentru a finanţa montarea a 13 milioane de 
contoare inteligente în toată Uniunea Europeană, Pe‑
ter Jacobs, din partea băncii, spune că a fost contactat 
de mai multe societăți britanice pentru a încheia acor‑
duri similare.

Este important, dar în 
final prezenţa noastră 

poate să calmeze piaţa 
în privinţa riscurilor și să 

asigure îndeplinirea condiţiilor 
economice prealabile ale 

proiectului.

 

FEIS

http://www.eib.org/
http://www.eib.org/efsi/index.htm
http://www.eib.org/efsi/index.htm
http://www.eib.org/projects/pipeline/2015/20150086.htm
http://www.eib.org/projects/pipeline/2015/20150086.htm
http://www.eib.org/projects/pipeline/2015/20150086.htm
http://calvincapital.com/index.php
http://ec.europa.eu/index_en.htm
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Inovare pentru viaţă
Facilitatea de finanţare InnovFin – Boli infecţioase finanţează 

etapele timpurii și riscante ale vaccinurilor, tratamentelor și dispozitivelor 
medicale. Primul său împrumut, în valoare de 10 milioane EUR, a fost către Cavidi, 

o firmă suedeză din domeniul biotehnologiei, care a dezvoltat un dispozitiv 
de monitorizare a pacienţilor cu SIDA în cazul în care aceștia devin rezistenţi la 

medicamente. Dispozitivul, pe care societatea îl numește Ziva, va fi lansat pe 
piaţă la sfârșitul anului 2016 și este un „dispozitiv de monitorizare a încărcăturii 

virale”. Din cele 35 de milioane de persoane infectate cu HIV la nivel mondial, 34 
de milioane se află în ţări sărace fără facilităţile de laborator complicate necesare 

pentru monitorizarea medicamentelor pentru SIDA. „Pur și simplu, nu au acces 
la diagnostic”, spune Andrew Oldfield, director la Cavidi. În curând, chiar și un 

infirmier într‑o clinică izolată va putea să ia o probă de sânge, să o analizeze cu Ziva 
și să obţină un rezultat. „Pentru o mică firmă ca a noastră, cu o tehnologie nouă, 

sprijinul BEI a fost crucial”, spune Oldfield. „Acum avem şansa de a ne lansa pe piaţă 
și de a ajuta cu adevărat oamenii.”
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Planuri mari pentru 
ÎNTREPRINDERILE MICI și 
MIJLOCII
Cei mai mulți europeni lucrează în întreprinderi mici și mijlocii, ceea ce face ca sprijinul 
acordat acestui sector să fie un obiectiv vital. În acelaşi timp însă, firmele mici și 
întreprinderile nou‑înființate generează idei inovatoare. Competitivitatea Europei 
depinde de investiții puternice în acest domeniu.

pentru întreprinderi 
mici şi mijlociimld.EU

R28,4



192015 Raport de activitate

Planuri mari pentru
ÎNTREPRINDERILE MICI și MIJLOCII

În 2015, FEIÎn 2015, BEI

a acordat împrumuturi 
care contribuie la 
crearea și menținerea 
a 4,1 milioane locuri 
de muncă în IMM‑urile și 
întreprinderile de dimensiune 
intermediară din Europa

a dirijat 29% din finanțarea 
sa către întreprinderile mici 
și mijlocii

a dublat acordurile 
pentru IMM‑uri, încheind 

85 de tranzacții de 
participare de capital și 

119 tranzacții de garantare şi 
microtranzacții, în valoare de 

6,96 miliarde EUR, mobilizând 
26,89 miliarde EUR

a efectuat 25 de tranzacţii de 
capital de risc, cu un angajament 

total de 812 milioane EUR, care vor 
mobiliza 3,4 miliarde EUR

acordurile de garantare și 
microfinanțare au depășit 

ţinta cu 29%a sprijinit cu 13% mai multe 
întreprinderi mici şi mijlocii
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Garanţii pentru creștere în 
Spania și Malta

BEI, FEI și Comisia Europeană au semnat acorduri 
cu Spania și Malta în scopul gestionării unor 

programe pentru promovarea întreprinderilor 
mici și mijlocii din aceste ţări. FEI va garanta 

împrumuturi către intermediarii financiari și va 
acoperi 50% din pierderile la creditele acordate 

de aceștia IMM‑urilor. În schimb, intermediarii 
vor acorda împrumuturile la dobânzi reduse. În 

Spania, se așteaptă ca programul să genereze 
finanţări în valoare de 3 miliarde EUR în 

16 regiuni ale ţării. Se anticipează ca programul 
va sprijini finanţări în valoare de 60 milioane EUR 

pentru întreprinderile mici și mijlocii din Malta.

Eficienţă energetică 
pentru întreprinderile 

mici

O colaborare nouă dintre 
BEI și Comisia Europeană, 

Finanţare Privată pentru 
Eficienţa Energetică (Private 

Finance for Energy Efficiency – 
PF4EE), finanţează proiectele 

mici de eficienţă energetică 
gestionate de bănci locale. 
Primele operaţiuni au fost 
în Republica Cehă, Spania 

și Franţa. Banca vizează 
creditări PF4EE în valoare de 
circa 250 de milioane EUR în 

fiecare an, urmărind să încheie 
acorduri cu 10‑15 bănci.

Ministrul francez Ségolène Royal la semnarea 
acordului PF4EE cu Crédit Coopératif
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Cum ajunge marele plan de investiții al Europei la firmele mici

R âul Düssel străbate satul Gruiten, apoi acesta se 
desparte în patru albii, formând meandre spre 
Rin. O hartă a acestor segmente finale și întorto‑

cheate ale râului seamănă cu o diagramă a împrumu‑
tului pe care Simone Wilbs și soțul său, Sebastian, l‑au 
primit pentru a‑și finanța afacerea familială din Gruiten, 
constând într‑o structură complexă de garanții și con‑
tragaranții. Instituțiile europene mari și băncile germa‑
ne care stau în spatele împrumutului cred că, aşa cum 
râul alimentează fluviul, întreprinderile mici, precum 
turnătoria Simonei și a lui Sebastian, trebuie să supra‑
viețuiască pentru ca economia din care fac parte să 
prospere.

Aceasta face ca mâna de ajutor primită de familia Wilbs 
să fie importantă dincolo de traiul micului grup de per‑
soane care lucrează la firma lor – deși cu siguranță este 
vitală în acest caz. „Dacă nu obțineam împrumutul, ie‑
șeam din afacere”, spune Simone, care lucrează împre‑
ună cu soțul său, doi angajați cu normă întreagă (inclu‑
siv cumnatul ei) și trei angajați cu normă parțială, dintre 
care unul este fondatorul firmei, tatăl ei.

„Nu este o firmă mare. Este o afacere de familie. Dar tre‑
buie totuși să avem bani la sfârșitul lunii pentru a ne 
plăti muncitorii, în timp ce noi așteptăm să fim plătiți de 
clienți.”

Când Rinul își alimentează afluenţii FEIS

A fost un an 
excelent... FEIS l‑a 

făcut posibil.

 

Sebastian Wilbs la fabrica 
sa de lângă Düsseldorf
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Mișcându‑ne repede pentru FEIS

FEI, care a contribuit la finanțarea creditului de 
30.000 EUR al familiei Wilbs, promovează finanțarea în‑
treprinderilor mici și mijlocii din toată Europa. Din 2015, 
de sprijinul FEIS a beneficiat COSME, un program pe care 
FEI îl administrează pentru Comisia Europeană. Acest 
sprijin permite COSME să dubleze volumul de împrumu‑
turi pe care le garantează și permite partenerilor FEI să 
crediteze sau să garanteze banii de două ori mai repede.

Aportul FEI la FEIS ar trebui să mobilizeze finanţări de 
75 de miliarde EUR pentru întreprinderi mici și mijlo‑
cii. Să spunem că Rinul ajută pâraie ca Düssel să se ver‑
se în el.

Scopul este ca băncile care de fapt acordă împrumuturi 
întreprinderilor mici să se preocupe mult mai puțin de 
riscul împrumuturilor, deoarece COSME transferă o mare 
parte a acestui risc către FEI, cu sprijinul FEIS. Desigur, în 
acest fel creşte probabilitatea ca banca să acorde efec‑
tiv împrumutul, ceea ce este în avantajul întreprinde‑
rilor mici. „Acest tip de credit joacă un rol vital pentru 
întreprinderile nou‑înfiinţate și cele tinere”, spune Lars 
Testorf, vicepreședinte pentru gestiunea produselor la 
KfW în Frankfurt. „Fără acesta, multe întreprinderi mici ar 
fi refuzate de bancă.”

În 2015, FEI a semnat un acord cu KfW pentru a sprijini 
până în 2018 împrumuturi în valoare de 1 miliard EUR 
pentru întreprinderile nou‑înființate din Germania. Ar 

putea beneficia peste 20.000 de întreprinderi nou‑înfi‑
inţate din Germania. Fără FEIS, FEI nu ar fi avut resursele 
necesare în programul COSME pentru a încheia un astfel 
de acord în 2015.

Acoperirea deficienţelor pieţei

În toată Europa, întreprinderile mici obțin cu greuta‑
te împrumuturi. Băncile au la dispoziție mulți bani, dar 
percep firmele mici ca fiind mai riscante decât cele mari. 
FEIS urmărește ca băncile și investitorii privați să aibă 
mai multă încredere când își investesc banii. Acest lucru 
este important în Republica Cehă, unde FEI a semnat un 
acord în august 2015 pentru a contragaranta garanțiile 
acordate de ČMZRB, o bancă de dezvoltare deținută de 
stat. „Există suficientă lichiditate, dar băncile solicită ga‑
ranții, iar acestea lipsesc”, spune Lubomir Rajdl, director 
adjunct al băncii din Praga. „Programul nostru chiar aco‑
peră o deficiență a pieței.”

Până la sfârșitul anului 2015, ČMZRB a garantat deja îm‑
prumuturi pentru 400 de întreprinderi mici. „A fost un 
an excelent”, spune Rajdl. „Nu ar fi fost posibil fără garan‑
ția COSME sprijinită de FEIS.” În următorii doi ani, Rajdl 
anticipează că programul va sprijini împrumuturi de 160 
de milioane EUR pentru 1.400 de întreprinderi mici.

Una dintre primele garanții ale ČMZRB a fost pentru un 
împrumut de 92.500 EUR acordat OVEX Plus, o firmă de 
gestionare a deșeurilor din Ostrava, al treilea oraș din 

FEIS
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Republica Cehă. Cu împrumutul și cu o sumă proprie su‑
plimentară, OVEX cumpără o tehnologie nouă care per‑
mite stocarea fără producere de praf a cenușii genera‑
te de industria energetică, siderurgică și a cărbunelui 
din Moravia și Silezia. Acest lucru este important într‑o 
regiune în care calitatea aerului este grav afectată de 
producția industrială. „Tehnologia ne ajută să ne conso‑
lidăm poziția pe piața energiei într‑un mod durabil și efi‑
cace”, spune Miroslav Olszovy, director executiv la OVEX. 
„De asemenea, există aspecte de mediu pozitive ale noii 
tehnologii, ceea ce este important, mai ales pentru regi‑
unea noastră.”

... și pe Dunăre

Aceste împrumuturi mici extind aria de acoperire a FEIS 
la întreg teritoriul Europei. Pe malul bulgăresc al Dunării, 
Georgi Dikov deține o fabrică ce produce schele și echi‑
pamente pentru construcții. Acesta a primit un împru‑
mut de 34.000 EUR de la Cibank din Sofia, pentru cum‑
părarea unei combine la mâna a doua din Germania. „În 
Bulgaria e bine să ai mai multe surse de venituri”, spu‑
ne Dikov, care are 45 de angajați la fabrică și încă cinci 
pe un teren agricol de 100 de hectare. „Dacă lucrurile nu 
merg prea bine cu o afacere, cealaltă o sprijină până lu‑
crurile se îmbunătățesc.”

Firma lui Dikov este situată în Oreahovo, un oraș de 
5.000 de locuitori, unde rata șomajului este peste media 

bulgară, iar salariile sunt la jumătatea mediei naționale. 
Este o zonă cu puțini lucrători înalt calificați. „Eu pregă‑
tesc oameni fără educație”, spune Dikov, „și îi transform 
în specialiști.”

Primele 104 împrumuturi acordate de Cibank în cadrul 
garanției FEIS se ridică la 17,7 milioane EUR. Până la sfâr‑
șitul programului de 100 de milioane EUR, oficialii Ci‑
bank anticipează că vor sprijini 700 de întreprinderi 
mici și mijlocii din Bulgaria.

Indiferent dacă pe malurile Rinului sau ale Dunării, spri‑
jinul FEIS pentru programul COSME deja contribuie la 
menținerea pe linia de plutire a economiei Europei.

Dacă nu obţineam 
împrumutul, 

ieșeam din afacere.

 

FEIS
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Pentru refugiați, microcreditele sunt adesea singura modalitate de a obține 
finanțare

Găsirea unui  
refugiu financiar

C a student în inginerie în Irak, Said al‑Obaidi a cre‑
at o metodă pentru trimiterea de mesaje criptate 
între opozanții regimului lui Saddam Hussein. În 

1992, când acest grup ilegal a fost deconspirat, unii din‑
tre tovarășii lui al‑Obaidi au fost executați, iar alții con‑
damnați la închisoare pe viață. Saddam l‑a închis pentru 
patru ani pe al‑Obaidi în celebra închisoare Abu Ghraib. 
După alungarea dictatorului, al‑Obaidi a fugit din calea 
violenței interconfesionale din țara sa natală.

A ajuns în Belgia ca refugiat, unde s‑a hotărât să deschi‑
dă o afacere de reparat laptopuri. Băncile au refuzat să‑i 
acorde împrumutul de 3.000 EUR necesar ca să închirie‑
ze un magazin. Așa că s‑a dus la microStart, o firmă din 
Bruxelles care acordă împrumuturi comerciale cu valori 
chiar de numai 500 EUR. Datorită mai multor împrumu‑
turi microStart și efortului depus de al‑Obaidi, magazi‑
nul său de pe înverzitul bulevard Anspach din centrul 
orașului Bruxelles este un succes. „Cei de la microStart 
sunt foarte de treabă. Am simțit că‑mi sunt prieteni, 
chiar înainte să‑mi dea împrumutul.”

Refugiații precum al‑Obaidi au puține opțiuni de finanța‑
re atunci când ajung în altă țară. Chiar migranții din inte‑
riorul UE sunt din ce în ce mai des respinși de către pro‑
cedurile automate de creditare ale băncilor deoarece nu 
au un istoric de credit. Astfel încât FEI și‑a extins progra‑
mul de microfinanțare în 2015, semnând acorduri cu șase 
furnizori de microfinanțare din Europa pentru a oferi ga‑
ranții care vor debloca împrumuturi în valoare de 237 de 
milioane EUR către 20.000 de întreprinderi mici. Cu atâ‑
ția refugiați care sosesc din Orientul Mijlociu și deplasări 
pe distanțe lungi ale lucrătorilor care urmăresc venituri 
stabile în cadrul UE, aceste împrumuturi sunt din ce în ce 
mai importante pentru viitorul economic al continentu‑
lui. Deja furnizorii de microfinanțare raportează că până 
la 70% dintre clienții lor sunt născuți în străinătate.

Protejaţi împotriva cămătarilor

„Mulți dintre cei care dobândesc statutul de refugiat vor 
ajunge clienți ai societăților de microfinanțare”, spune 



252015 Raport de activitate

Planuri mari pentru
ÎNTREPRINDERILE MICI și MIJLOCII

Faisal Rahman, fondator al Fair Finance, o societate lon‑
doneză de finanțare socială care este sprijinită cu o ga‑
ranție FEI. „Iar mulți alții vor lucra pentru firme mici care 
obțin microcredite.” Fair Finance și alți creditori sociali 
urmăresc să salveze firmele mici de constrângerile cre‑
ditorilor cu costuri ridicate. Diferența dintre sumele ne‑
cesare întreprinderilor mici și cele acordate sub forma 
împrumuturilor de către bănci este evaluată la 2 miliar‑
de GBP pe an.

Microcreditele sunt singura speranță reală pentru mulți 
refugiați. De exemplu, Vardan Babayan, care a reușit să 
aducă bucătăria armeană într‑un loc unde mâncarea 
este luată în serios – orașul Florența din Toscana. Aces‑
ta a părăsit Armenia într‑o perioadă de conflict intern și 
a trecut prin Rusia, Ucraina și Austria înainte de a ajunge 

în Italia. Respins de băncile locale și fără loc de muncă 
timp de un an în Florența, în final acesta a găsit PerMi‑
cro, o societate de microcreditare cu activitate în toată 
Italia. Babayan a obținut un împrumut de 25.000 EUR, 
pe care l‑a utilizat pentru a înființa un restaurant care 
servește mâncare tradițională armeană. „Am avut șansa 
să refac un mic colț din Armenia în Italia și, astfel, să mă 
simt ca acasă”, spune acesta. „Nu am avut altă opțiune. 
Nu aveam un plan B.”

Obţinerea acceptării

Cei care fug din calea tulburărilor politice nu solicită în‑
totdeauna împrumuturi mici. Almi, o societate suedeză 
de stat care finanțează întreprinderile mici, a acordat un 
împrumut de 1,5 milioane EUR către doi frați pakista‑
nezi care au dezvoltat o tehnologie de creare a placa‑
jelor din pleavă de orez. Nasir Gill venise deja să lucre‑
ze în Europa în activitatea de export a firmei fraților săi, 
Green Plank, când Pakistanul a fost cuprins de violență 
politică în 2009. Fratele său, Jamshaid, care rămăsese la 
Lahore să conducă activitatea de producție a firmei, era 
din ce în ce mai frustrat de corupție, în special de func‑
ționarii firmei locale de electricitate care cereau mită, 
sub amenințarea opririi alimentării cu electricitate a fa‑
bricii. Ultima picătură a fost momentul în care Jamshaid 
a fost amenințat cu arma de hoți, în contextul deterioră‑
rii ordinii publice în țară. „A fost un coșmar”, spune Na‑
sir, care acum locuiește la Malmö. „Aici suntem acceptați 
ca oameni și ca întreprinzători. Acolo, nu eram acceptați 
deloc.”

„Acceptați” este cuvântul corect. În 2015, frații Gill, care 
au permise de ședere în Suedia, au primit premiul pen‑
tru constructorul debutant al anului chiar de la simbolul 
tradiției suedeze, regele Carl XVI Gustaf.

Am simţit că‑mi sunt 
prieteni, chiar înainte 

să‑mi dea împrumutul.
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INFRASTRUCTURĂ  
pentru o Europă conectată
 
Comerțul este global. Afacerile Europei trebuie conectate – între ele și cu restul lumii – 
pentru a putea fi competitive. BEI finanțează tehnologia care face ca orașele noastre să 
lucreze mai bine și le interconectează prin legături de transport moderne. Însă succesul 
economic depinde și de o sănătate bună. Susținem o infrastructură medicală care 
îmbunătățește calitatea vieții pentru toți europenii.

Energie competitivă 
și sigură

29

33

51

Transport strategic

Renovare și regenerare 
urbană

cu proiecte în

pentru infrastructură

mld.EU
R19,1
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Risc redus de inundații pentru 
2,5 milioane de persoane

20,8 milioane de 
persoane au beneficiat 
de apă potabilă sigură

Proiectele finanțate de BEI 
au alimentat cu electricitate 
2,34 milioane de gospodării

19,9 milioane de persoane au 
beneficiat de servicii de canalizare 

îmbunătățite

380 de milioane de pasageri 
suplimentari transportați

Servicii medicale îmbunătățite pentru 
9,8 milioane de persoane

Capacitate de producere de 
electricitate 2.828 MW
94% energie din surse 
regenerabile

185.312 locuințe 
sociale sau accesibile 
construite sau renovate

3,17 milioane de persoane 
au beneficiat de infrastructură 
urbană nouă sau modernizată

30.904 km de linii electrice 
noi sau modernizate
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Rulând prin Italia

Finanţarea BEI în valoare de 300 de milioane EUR, destinată unor trenuri noi care vor circula în Lazio, 
Toscana, Veneto, Piemont și Liguria, reprezintă un bun exemplu despre modul în care FEIS permite 

băncii să recomande o companie pentru investitorii privaţi. Banii vor fi utilizaţi de BEI pentru a cumpăra 
obligaţiuni emise de Ferrovie dello Stato, societatea feroviară de stat din Italia. Ferrovie dello Stato 

va transfera încasările din vânzare către filiala sa Trenitalia, care va fi cea care va achiziţiona trenurile. 
Investitorii aveau nevoie de un semnal clar de sprijin pentru datoria Ferrovie dello Stato, deoarece este 
posibil ca societatea să fie parţial privatizată în curând. Împrumutul FEIS a arătat că societatea va avea 

sprijinul BEI în această perioadă de potenţială tranziţie – o decizie care a fost bine primită de către piaţă și 
care a permis Trenitalia să continue modernizarea materialului rulant.

FEIS
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Intrând în subteran

Cu temperaturi de până la minus 25 de grade Celsius iar‑
na, orașul finlandez Espoo își face reclamă ca locul ideal 
pentru drumeții cu rachetele de zăpadă în parcul nați‑
onal din apropiere, vizite la grădina de gheață locală și 
curse cu sania trasă de câini husky prin pădure. Acest 
miracol hibernal are totuși unele dezavantaje în ceea ce 
privește epurarea apei – în principal deoarece nămolul și 
echipamentele utilizate pentru a‑l trata îngheață și tre‑
buie încălzite, cu cheltuieli însemnate.

Problema este în curs de soluționare cu ajutorul unui 
proiect de 371 de milioane EUR finanțat cu 200 de mili‑
oane EUR de către BEI, pentru construirea unei stații de 
epurare a apelor uzate în subteranul localității Blomin‑
mäki, la vest de Espoo. „În stâncă, temperatura este foar‑
te plăcută”, spune Jukka Piekkari, directorul Autorității 
pentru protecția mediului din regiunea Helsinki, care 
construiește stația de epurare. „Chiar este magic acolo.”

Facilitatea de la Blominmäki va înlocui o stație exterioa‑
ră construită în 1963, dublându‑i capacitatea de epurare 

a apelor uzate produse de 550.000 de persoane. Deși 
o parte a facilității va fi la suprafață – în special clădiri 
administrative și pentru stocarea biogazului – tot pro‑
cesul de epurare a apelor uzate va avea loc în subteran. 
Acest fapt permite și conservarea pădurii din zonă, care 
este un habitat pentru veverița zburătoare siberiană.

Din nămolul de epurare, noua stație de epurare va recu‑
pera și

  300 de tone de fosfor pe an, pentru îngrășăminte

  alte 300 de tone de azot pe an, pentru îngrășăminte

  metan suficient pentru alimentarea 
cu electricitate a 20.000 de locuințe
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Portul Amsterdam nu mai este cel 
din balada lui Jacques Brel

Când Jacques Brel a compus balada marinarilor 
din Amsterdam, navele intrau în port prin 

ecluza Noordersluis, construită în 1929. Încă 
mai intră pe acolo, dar în curând vor pluti 

printr‑o ecluză nouă mult mai mare. Finanţarea 
BEI în valoare de 165 de milioane EUR pentru 

ecluza maritimă de la IJmuiden va asigura 
acces la portul Amsterdam, al patrulea din 

Europa, și la Canalul Mării Nordului prin cea 
mai mare ecluză din lume – lungă de 500 de 

metri, lată de 70 de metri și adâncă de 18 metri.

Securitate energetică pentru statele baltice

Conducta de gaz de 110 km a operatorului Amber Grid, finanţată cu 28 de milioane 
EUR de către BEI, conectează portul lituanian Klaipeda la reţeaua principală de 

gaz a ţării. Aceasta permite livrarea gazului natural lichefiat pe cale maritimă, iar 
apoi prin conducte către restul Lituaniei, precum și către Letonia și Estonia. Pentru 

ţări care depind în prezent de gazul rusesc, acesta este un pas important către 
securitatea energetică.
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Cum finanțează programul UE destinat să sprijine economia Europei cel mai 
mare spital de urgență britanic

D acă sunteți în Birmingham și simțiți că vă amor‑
țește o parte a corpului, aveți dificultăți de vorbire 
și nu mai vedeți bine, cel mai probabil veți mer‑

ge la City Hospital. Echipa de urgență şi‑ar da seama că 
ați suferit un accident vascular cerebral și v‑ar stabiliza. 
Dar pentru tratament specializat va trebui să faceți un 
drum de zece minute cu ambulanța până la unitatea de 
accidente vasculare cerebrale de la Sandwell Hospital în 
West Bromwhich, situată la o distanță de circa opt kilo‑
metri. Pentru un pacient cu o suferință acută se pierde 
timp prețios pe drum.

Organizația care administrează cele două spitale inten‑
ționează să rezolve problema serviciilor sale de urgență 
divizate prin construirea spitalului Midland Metropoli‑

tan, în valoare de 350 milioane GBP, la jumătatea dru‑
mului dintre unitățile existente. Noul spital se va concen‑
tra pe cazurile acute, astfel încât oricine din zonă va ști 
unde să meargă atunci când are brusc simptome grave, 
iar acolo va avea acces imediat la toată gama de medici 
specialiști. Acest lucru va avea un impact real asupra să‑
nătății – iar uneori asupra supraviețuirii – celor 550.000 
de locuitori din zona deservită.

„Un acces mai rapid la îngrijirea de urgență corespunză‑
toare înseamnă recuperarea mai rapidă şi mai eficientă 
a pacienților,” spune dr. Roger Stedman, director medi‑
cal al organizației Sandwell and West Birmingham NHS 
Trust. „Putem chiar salva vieți prin reducerea complicații‑
lor asociate uneori unui tratament îndelungat.”

FEIS pentru urgenţe

Spitalul Midland Metropolitan, cu 669 de paturi, va avea 
cea mai mare unitate pentru accidente şi urgențe din Ma‑
rea Britanie și va fi al doilea spital ca mărime pentru trata‑
mentul afecțiunilor acute. Banca Europeană de Investiții 
finanțează 120 de milioane GBP din costul total în cadrul 

Acolo unde nevoia este acută FEIS

http://www.swbh.nhs.uk/
http://www.swbh.nhs.uk/about-us/trust-board/board-members/dr-roger-stedman/
http://www.eib.org/
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Fondului european pentru investiții strategice (FEIS), un 
program susținut de o garanție de 16 miliarde EUR a Co‑
misiei Europene și de 5 miliarde EUR din fondurile proprii 
ale BEI.

Un obiectiv major al FEIS este de a susține proiecte care 
altfel ar fi avut dificultăți în a obține finanțare competi‑
tivă din partea investitorilor privați. Acest lucru se dato‑
rează, de obicei, anumitor riscuri care descurajează in‑
vestițiile private sau fac proiectele mai puțin accesibile.

Risc acceptat

În cazul Midland Metropolitan, riscul era legat de con‑
tractul organizației de administrare cu societatea gesti‑
onată și deținută majoritar privat care urma să suprave‑
gheze construirea și întreținerea spitalului pe o durată 
de 30 de ani.

Guvernul britanic a modificat contractul cadru al aces‑
teia pentru a impune cerințe de performanță ceva mai 
stricte asupra acestui tip de societate, deși structura de 
funcționare este una uzuală în așa‑numitele parteneria‑
te public‑privat. Deoarece Midland Metropolitan a fost 
primul spital important finanțat în baza acestor cerințe 
noi, contractul ar fi putut fi considerat mai riscant de‑
cât proiectele comparabile anterioare. Investitorii privați 
s‑ar fi putut teme că, dacă societatea de proiect nu ar fi 
dat rezultate, contractul acesteia ar fi putut fi reziliat mai 
ușor de către organizația NHS de administrare . Acest lu‑
cru, la rândul său, ar fi făcut mai dificilă recuperarea ba‑
nilor de către investitori.

Exact acesta este genul de „deficiență a pieței” pe care 
FEIS urma să o acopere la instituirea sa în 2015. Astfel 
că BEI a transformat Midland Metropolitan într‑unul din 
primele sale proiecte FEIS.

FEIS

http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en
http://www.eib.org/projects/pipeline/2014/20140551.htm
http://www.eib.org/projects/pipeline/2014/20140551.htm
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FEIS
„Piața încă nu s‑a decis cum să abordeze riscurile din 
noul contract”, spune Peter Jacobs, șeful serviciului de fi‑
nanțare a proiectelor din cadrul BEI. „Pentru noi este un 
risc acceptabil, în special fiindcă proiectul înseamnă și 
regenerarea unei foste platforme industriale.”

De la șuruburi și piuliţe la 
înregistrări electronice

Midland Metropolitan va fi construit în Smethwick, la 
vest de zona centrală a orașului Birmingham, pe un te‑
ren utilizat inițial pentru a fabrica șuruburi și piulițe în 
anii 1840 și, mai recent, ca fabrică de automobile. În oc‑
tombrie 2018 când va fi gata, acesta va găzdui nouă săli 
de operație, o unitate mare de terapie intensivă și o ma‑
ternitate cu două săli de operație specializate.

Noul spital va include câteva elemente inovatoare după 
ce va deveni funcțional:

  va fi dematerializat (fără hârtie), dând întregului per‑
sonal acces deplin și imediat la înregistrările electro‑
nice ale pacienților pentru fiecare din cele 400.000 de 
persoane care se estimează că vor fi tratate în fiecare 
an;

  „clinici de triaj” care vor procesa pacienții noi, transfe‑
rându‑i rapid către un medic specialist și, astfel, per‑
mițând externarea rapidă a multor pacienți care altfel 
ar fi fost internați pe durate mai mari.

„Vom urmări să evaluăm, să investigăm și să tratăm ra‑
pid pacienții, astfel încât aceștia să nu fie nevoiți să ră‑
mână în spital mai mult decât este necesar”, spune dr. 
Matthew Lewis, director pentru medicină și îngrijire de 
urgență în cadrul organizației de administrare. „Cu sigu‑
ranță, vom oferi o îngrijire mai bună în acest mediu nou.”

Public și privat

Cu un împrumut FEIS de 
70 de milioane EUR, BEI sprijină 
soluţia inovatoare a Irlandei de 

a construi 14 centre de asistenţă 
medicală primară în toată ţara sub 

forma unui parteneriat public‑privat. 
Ideea este de a moderniza serviciile 

medicale și de a oferi o gamă largă de 
astfel de servicii într‑un singur loc.

http://www.smethwick-heritage.co.uk/
http://www.swbh.nhs.uk/gps/consultant-directory/dr-matthew-lewis/
http://www.swbh.nhs.uk/gps/consultant-directory/dr-matthew-lewis/
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CLIMĂ și MEDIU   
pentru viitorul fiecăruia
Susținem proiecte care promovează aerul curat, biodiversitatea și transportul durabil, 
protejând mediul în care vor trăi copiii noștri, în timp ce noi inovăm pentru a le oferi 
un viitor mai prosper.

Protecția 
mediului

Transport 
durabil

Energie din 
surse regenera‑
bile și eficiență 

energetică

cu proiecte în

pentru mediu
mld.EU

R19,6 49
58 59
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Banca se angajează ca împrumuturile 
împotriva schimbărilor climatice 
să reprezinte cel puţin 25% din 
creditarea totală în toate domeniile 
sale de politici publice

În 2015, BEI a finanţat acţiuni împotriva 
schimbărilor climatice în valoare de 
20,7 miliarde EUR

Aceasta reprezintă 27% din totalul finanţărilor... 
30% din toată creditarea în afara UE... 
31% din creditele acordate în ţările în 
curs de dezvoltare

Transport ecologic 
și cu mai puține 

emisii de carbon 
10,3 miliarde EUR

Adaptare la 
schimbările climatice 
0,9 miliarde EUR

Împăduriri, 
deșeuri, ape uzate 

și alte sectoare 
1 miliard EUR

Cercetare, 
dezvoltare și inovare 
1,6 miliarde EUR

Energie din surse 
regenerabile 

3,3 miliarde EUR

Eficiență energetică 
3,6 miliarde EUR
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FEIS
Cum transformă Copenhagen Infrastructure II fondurile de pensii în investiții în 
energie din surse regenerabile

Efectul de levier mic atrage investiţii mari

E ste complicat să instalezi 67 de turbine eoliene, 
fiecare înaltă de 90 de metri, într‑o mare furioasă 
cum este Marea Nordului. Nici transformarea deșe‑

urilor lemnoase în electricitate nu e o joacă de copii. Dar 
încercați să mobilizați miliarde de euro pentru aceste lu‑
cruri de la investitori care de obicei nu își asumă riscuri 
mari. Ei bine, aici chiar e nevoie de gândire inovatoare!

Cu astfel de probleme s‑a confruntat Copenhagen In‑
frastructure Partners, o societate daneză de administra‑
re de fonduri în domeniul infrastructurii pentru energia 
din surse regenerabile, atunci când și‑a creat al treilea 
fond de investiții important. Prin planificarea unor inves‑
tiții cu un efect de levier mult mai mic decât alte fonduri 
similare, societatea a mobilizat circa 2 miliarde EUR, în 
cea mai mare parte de la fonduri de pensii și alți investi‑
tori în general conservatori. Fără structura inteligentă pe 
care administratorii au găsit‑o pentru fond, cei mai mulți 
investitori instituționali nu ar fi plasat bani în tehnologii 
energetice noi, considerate de regulă investiții relativ ris‑
cante. „Am dorit să facem aceste tipuri de investiții atrac‑
tive și accesibile pentru investitorii instituționali”, spune 
Stephanie Bendorff Røpcke, vicepreședinte la Copenha‑
gen Infrastructure Partners.

Rezultatul a fost Copenhagen Infrastructure II, care s‑a 
lansat în septembrie 2014 cu bani de la opt investitori 
instituționali danezi. Până la finalizarea mobilizării fon‑
durilor în iulie 2015, existau 19 investitori, inclusiv BEI, 
a cărei cotă a fost prima participare la capital realizată 
prin intermediul FEIS.

Necesităţile investitorilor și rolul 
FEIS

Un obiectiv major al FEIS este de a atrage investitorii pri‑
vați în domenii în care de obicei ei se tem să se aven‑
tureze. Astfel se răspunde unei nevoi importante pentru 
investitori, atingând în acelaşi timp un obiectiv de politi‑
că pentru FEIS. „Investitorii instituționali au rezerve mari 
de bani și trebuie să‑i investească, deoarece dobânzile 

sunt foarte scăzute în prezent și au nevoie de un randa‑
ment mai ridicat”, spune Barbara Boos, coadministrator 
pentru fonduri de plasament în acțiuni în cadrul servi‑
ciului BEI pentru mediu și schimbări climatice. Deseori, 
investitorii instituționali sunt prudenți față de tehnolo‑
giile relativ netestate. Aceștia urmăresc investiții sigure, 
deoarece trebuie să protejeze banii de pensie ai oame‑
nilor. Structura Copenhagen Infrastructure II „le cana‑
lizează lichiditatea în investiții pe care ei, de obicei, nu 
le‑ar finanța”, spune Boos.

PensionDanmark, principalul investitor în Copenhagen 
Infrastructure II, este un susținător important al finanțării 
emisiilor reduse de dioxid de  carbon de către investito‑
rii instituționali. Acest lucru a influențat proiectarea fon‑
dului, făcându‑l atractiv pentru investitorii instituționali. 
„Aceste rezultate au fost motivele pentru care am dorit 
să‑l sprijinim cu o investiție FEIS”, spune Boos. FEIS per‑
mite BEI să facă investiții pe care în trecut nu le‑ar fi făcut. 
Copenhagen Infrastructure II corespunde acestei situații. 
Investițiile anterioare prin participare la capital ale BEI au 
fost mai mici, de obicei sub 50 de milioane EUR. Prin in‑
termediul FEIS, BEI a putut să‑și majoreze participarea în 
Copenhagen Infrastructure II la 75 de milioane EUR.

Turbine pregătite să intre în mare 
pentru parcul eolian Veja Mate
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Bani mai mulţi cu un efect de 
levier mic

Una dintre atracțiile cheie pentru investitorii instituțio‑
nali în Copenhagen Infrastructure II este faptul că aces‑
ta intenționează să facă investiții cu efect de levier mic. 
De regulă, Copenhagen Infrastructure II îşi finanțează 
cota la un proiect cu acțiuni preferențiale sau cu o com‑
binație de participare la capital și împrumuturi. Efectul 
de levier este astfel mult sub nivelul fondurilor de in‑
frastructură similare și reduce riscurile pentru Copenha‑
gen Infrastructure II, făcând posibilă participarea unor 
investitori instituționali relativ conservatori. „Pentru tipul 
de investitori pe care‑i avem, fondul este mai mult o al‑
ternativă la obligațiuni, nu un instrument de investiții în 
societăți necotate cu risc ridicat”, spune Bendorff Røpc‑
ke, de la Copenhagen Infrastructure II.

Copenhagen Infrastructure II a angajat sau rezervat deja 
circa 1 miliard EUR din fondurile sale totale pentru anu‑
mite investiții. Aceste investiții inițiale sunt în tehnologii 
mai noi pe care în general investitorii instituționali tra‑
diționali le evită, fiind vorba aici de o centrală pe bază 
de biomasă în Marea Britanie, un proiect eolian maritim 
în Germania și un parc eolian în largul coastei scoțiene.

Se așteaptă ca până la jumătatea anului 2017 întregul 
fond în valoare de 2 miliarde EUR să fie angajat în inves‑
tiții. Întrucât administratorii Copenhagen  Infrastructure 
II intenționează să păstreze investițiile până la 20 de 
ani, fondul va sprijini pe termen lung aceste proiecte 
inovatoare.

FEIS
Structura 

Copenhagen 
Infrastructure II 

canalizează 
lichiditatea 

[investitorilor 
instituţionali] în 

investiţii pe care de 
obicei nu le‑ar finanţa.

 

Dacă doriţi să puneţi turbine de 90 de metri în apă adâncă, 
aveţi nevoie de așa ceva
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Cum atrage un fond revoluționar investiții private pentru proiecte în domeniul 
schimbărilor climatice și al dezvoltării

 
Foarte verde

În urmă cu câțiva ani, Alastair Vere Nicoll a traversat 
Antarctica, recreând aventura primului explorator 
polar Roald Amundsen. Acum se află într‑un punct 

mult mai fierbinte decât acele deșerturi înghețate aus‑
trale, făcând parte dintr‑un proiect la fel de revoluționar 
precum călătoria spre Polul Sud a celebrului norvegian. 
Sub picioarele sale, la 250 km sud de Addis Abeba, se 
află depresiunea vulcanică Corbetti, parte a Riftului eti‑
opian. O combinație fericită de caracteristici geologice 
face ca apa să fie transmisă prin fisurile subterane din 
scoarță, unde, încălzită de activitatea vulcanică din jur, 
se transformă în mod natural în aburi. Vere Nicoll și co‑
legii săi urmăresc să valorifice energia acestor aburi pen‑
tru a crea electricitate. „Este o termocentrală pe cărbuni, 
dar fără cărbuni”, spune acesta.

În marea de praf din depresiune, Berkeley Energy, firma 
de investiții în energie din surse regenerabile, al cărei 
cofondator este Vere Nicoll, construiește primul proiect 
energetic independent din Etiopia. Etapa pilot se va fi‑
naliza în următorii doi ani. În opt ani, Vere Nicoll se aș‑
teaptă ca centrala Corbetti să aibă o capacitate de 500 
de megawați. Aceasta reprezintă circa un sfert din con‑
sumul total de electricitate din țară și suficient pentru 
a alimenta zece milioane de etiopieni. „Am încheiat acor‑
duri revoluționare pe diverse piețe emergente, dar aces‑
ta este cel mai semnificativ proiect în care vom lucra vre‑
odată”, spune acesta. „În toată cariera noastră”.

Proiectul de vârf al lui Vere Nicoll este tipic pentru activi‑
tatea unuia dintre investitorii săi principali, Fondul mon‑
dial pentru eficiență energetică și energii regenerabile 
(GEEREF). Fondul a început cu o sumă considerabilă de 
bani publici – 112 milioane EUR din Norvegia, Germa‑
nia și UE – pe care i‑a utilizat pentru a atrage 110 mili‑
oane EUR de la investitori privați. GEEREF a finalizat 
mobilizarea fondurilor în primăvara anului 2015 și deja 
calculează că, pentru fiecare 1 EUR investit într‑un pro‑
iect, în final sunt investiți încă 50 EUR.

Utilizând fondurile publice pentru a oferi investitorilor 
privați protecție împotriva riscurilor, GEEREF a construit 

un portofoliu unic de investiții în energie din surse rege‑
nerabile în țările în curs de dezvoltare. Într‑o cameră ani‑
mată într‑un colț spațios din sediul BEI de la Luxemburg, 
Cyrille Arnould, șeful GEEREF, conduce o echipă care 
a investit în circa 50 de proiecte separate derulate de 
manageri debutanți din țări în curs de dezvoltare. „De‑
monstrăm că se pot face proiecte sociale cu o orientare 
spre profit”, spune acesta.

Sprijinirea energiei din surse 
regenerabile fără a pune casa la 
mezat
Esențială pentru structura GEEREF este ceea ce numește 
„tranșa care suportă prima pierdere”. Aceasta înseamnă 
că banii publici din fond sunt utilizați ca protecție pen‑
tru investitorii privați. Dacă fondul are o pierdere, aceas‑
ta este acoperită mai întâi din banii publici. Acest mod 
de lucru dă încredere investitorilor privați și îi încurajea‑
ză să investească într‑un fond care, altfel, ar fi părut prea 
riscant. Garrie Lette, care administrează un portofoliu de 
4,5 miliarde EUR al unui fond de pensii din Melbourne, 
Australia, a investit 42 de milioane EUR cu GEEREF. „Nu 
ne‑am amanetat casa pentru aceasta”, spune Lette, ad‑
ministrator principal de investiții la Catholic Super. „Dar 
totuși este o investiție semnificativă pentru noi.”

Lette recunoaște că energia din surse regenerabile în‑
tr‑o țară în curs de dezvoltare cu manageri de fond de‑
butanți „nu ne bifează toate cerințele”. Ceea ce l‑a atras 
a fost structura GEEREF. „Suntem motivați de risc și de 
randament. Prezența tranșei care suportă prima pier‑
dere a fost esențială în decizia noastră de a ne implica.” 
Fondul anticipează randamente puțin peste 20%.

Construind proiecte de la zero

Deși GEEREF are o acoperire geografică largă, Arnould 
consideră că cele mai mari oportunități de creștere în 
sectorul energiei din surse regenerabile se află în Africa. 
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CLIMĂ și MEDIU   
pentru viitorul fiecăruia

El este în consens cu Anders Hauch, director de investiții 
la Frontier Investment Management. Danezul de 44 de 
ani și colegii săi de la Frontier se află în spatele unui pro‑
iect hidroelectric de 45 de milioane EUR pe râul Siti, în 
regiunea izolată a muntelui Elgon din Uganda. Siti inten‑
ționează să atingă o capacitate de 5 megawați până la 
sfârșitul anului 2016, turbinele fiind amplasate în punc‑
tul în care râul formează prima cascadă înaltă – creând 
forța maximă pentru a antrena turbinele. Până la sfâr‑
șitul anului 2018, când Frontier va construi turbine la 
a doua cascadă, Siti va produce 2,5% din capacitatea to‑
tală a Ugandei.

Frontier este o investiție GEEREF tipică (acesta a con‑
tribuit cu 12 milioane EUR la fondul de 60 de milioane 
EUR). Nu avea niciun istoric de investiții, permițând ast‑
fel consultanților BEI să joace un rol important în admi‑
nistrarea sa – Arnould prezidează consiliul consultativ 
pentru investiții al Frontier. În mod semnificativ, Frontier 
lucrează la proiecte de tip „greenfield”, ceea ce înseamnă 
că nu investește în proiecte existente. Acesta își constru‑
iește toate proiectele de la zero. Această „valoare adău‑
gată” stă la baza activității GEEREF. „Au venit cu o inves‑
tiție mare care ne‑a ajutat să obținem bani suplimentari. 
Apoi ne‑au oferit o mulțime de sugestii privind investi‑
țiile pe care le‑am putea face”, spune Hauch. „GEEREF 
a fost esențial.”

Acum că GEEREF și‑a creat un portofoliu cu această stra‑
tegie, Arnould este pregătit pentru o nouă rundă de fi‑
nanțare. Planul este ca GEEREF II să fie mult mai mare, 
iar capitalul privat să aibă o pondere mai mare în fond. 
„Atenuăm în continuare riscul pentru investitorii privați”, 
spune acesta. „Acum însă nu mai trebuie să le oferim 
atât de multă protecție, deoarece ne pot vedea realiză‑
rile. Le‑am câştigat încrederea.”

Demonstrăm că 
se pot face proiecte 

sociale cu o orientare 
spre profit.

 

Băieţi ugandezi privind șantierul 
proiectului Siti
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Actor GLOBAL
 
BEI joacă un rol major pe scena mondială în chestiuni precum combaterea 
schimbărilor climatice. Totodată, banca contribuie la promovarea prosperității 
vecinilor și partenerilor comerciali ai Europei din întreaga lume.

în împrumuturi 
acordate în afara UE 

pentru 63 de proiecte

EUR

Sprijin pentru

de persoane

de întreprinderi mici și 
mijlocii care angajează

de milioane EUR

pentru 14 noi operaţiuni 
de microfinanţare

6 000

280 000

95

Mic panou solar african care oferă lumină pentru temele de seară; 
microfinanţare pentru refugiatele siriene din Liban

7,25mld.EU
R
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L a începutul anului școlar, în septembrie 2015, nu‑
mai 200.000 dintre copiii sirieni refugiați în Liban 
au putut fi înscriși în școlile locale. Libanul pur și 

simplu nu avea capacitatea de a primi restul de 600.000 
de copii. Ahmed Saeed, un egiptean care este director 
la ITWorx Education, a sosit într‑o tabără de refugiați din 
satul Saadnayel, în Valea Bekaa, și a început să constru‑
iască o școală într‑un cort. În trei săptămâni, avea deja 
50 de elevi de toate vârstele, mulți dintre ei nemaifrec‑
ventând şcoala de patru ani, pentru pregătirea acestora 
folosind o versiune de pe internet a programei libaneze, 
pe tablete de 60 de dolari, doar cu ajutorul câtorva pro‑
fesori. „Ei simt că sunt importanți”, spune Saeed. „În sfâr‑
șit, cineva are grijă de ei.”

Școala ITWorx, pe care firma vrea să o extindă pentru 
a acoperi toți refugiații sirieni din regiune, urmărește 
să reconstruiască viitorul celor care au fugit de războiul 
civil din țara lor. De asemenea, se bazează pe ideea că 
a‑i ajuta pe refugiați să stea în regiune va face mai pro‑
babilă revenirea lor în țară pentru a participa la recon‑
strucția Siriei după ce se termină războiul. „Putem com‑
bate problema refugiaților în mod politic”, spune Romen 
Mathieu, președintele ITWorx Education. „Însă cea mai 
bună metodă de combatere este prin cultură și inves‑
tiţii – creând speranță în regiune.”

Implicarea Băncii Europene de Investiții în Orientul Mij‑
lociu urmărește să construiască genul de stabilitate care, 
la rândul său, creează stimulente pentru rămânerea în 
regiune a refugiaților. Prezența regională a băncii este 
în curs de extindere și include proiecte majore în Liban, 
Turcia și Iordania.

În ultimii doi ani, Al‑Majmoua, un ONG libanez în dome‑
niul microfinanțării sprijinit de BEI, a pregătit profesional 

8.000 de femei și tineri din Siria și a acordat 200 de îm‑
prumuturi femeilor siriene. Acest lucru se va dovedi vi‑
tal atunci când va veni vremea reconstruirii acestei țări 
distruse. „Când se vor întoarce în Siria, clienții noștri pot 
utiliza istoricul de credit pe care îl au la noi ca o garan‑
ție de bună performanță”, spune Youssef Fawaz, director 
executiv la Al‑Majmoua. „Aceasta îi va ajuta pe ei – și Si‑
ria în general – să revină la normal.”

În ultimii ani, BEI a finanțat proiecte iordaniene de ener‑
gie din surse regenerabile, inclusiv parcul eolian Tafila, 
care în 2015 a început să producă electricitate pentru 
83.000 de locuințe în regatul din deșert. Iordania urmă‑
rește ca energia din surse regenerabile să contribu‑
ie cu 10% din necesarul său până în 2020. Acest lucru 
este esențial pentru o țară ale cărei cheltuieli energetice 
reprezintă 20% din produsul său intern brut.

  În 2015, Iordania a încheiat un acord de 66 de mili‑
oane EUR pentru modernizarea rețelei electrice nați‑
onale, ceea ce va îmbunătăți distribuția energetică în 
toată țara.

  La rândul său, această electricitate va contribui la 
energia necesară pentru alt acord BEI semnat în 2015. 
Proiectul Wadi al‑Arab al băncii, în valoare de 49,7 mi‑
lioane EUR, va distribui apă într‑o zonă din nordul 
Iordaniei care este deja aridă – și devine și mai ari‑
dă din cauza influxului de refugiați sirieni. Conduc‑
ta de 26 km va aduce anual 30 de milioane de metri 
cubi de apă proaspătă și va contribui la stabilitate în 
regiune prin reducerea tensiunilor legate de resurse‑
le de apă.

Investiții în programe 
destinate să‑i țină pe 

refugiații sirieni aproape 
de casă – și să‑i ajute să‑și 

reconstruiască țara la 
sfârșitul războiului

Speranţă aproape de casă
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În mica insulă Mauritius, o firmă inovatoare stoarce ultimul bănuț din trestia de 
zahăr – și protejează mediul

 
O poveste dulce despre zahăr

V orbim despre o firmă din domeniul trestiei de za‑
hăr de pe o insulă aflată la două mii de kilometri 
în largul coastei sudice a Africii. Administrato‑

rii firmei s‑au confruntat cu schimbări importante. Dar 
au răspuns de fiecare dată cu alte şi alte inovări. Au gă‑
sit un partener în BEI și, într‑o perioadă de șase ani, au 
pus pe picioare o serie de afaceri care au putut supravie‑
țui șocului care le‑a amenințat. Iar ei au reușit acest lu‑
cru protejând totodată mediul micii lor țări din Oceanul 
Indian.

În urmă cu un deceniu, negocierile comerciale internați‑
onale au eliminat protecția prețului zahărului. Prețurile 
au scăzut cu 36% între 2006 și 2009 pe piețele din Africa, 
Caraibe și Pacific în care existaseră aceste protecții. Lu‑
crurile trebuiau să se schimbe.

Omnicane, o societate cu o istorie de 150 de ani, a pornit 
într‑o călătorie spre inovare, care a condus‑o să constru‑
iască o serie de facilități în complexul său din La Baraque, 
în sudul insulei Mauritius, fiecare facilitate fiind destinată 
să utilizeze un produs secundar al celei anterioare pentru 
a crea un produs nou. În cursul acestui proces, firma a in‑
trat în alte sectoare de activitate, precum zahăr rafinat, 
producția de electricitate și distilarea etanolului, care ar fi 
părut imposibile în epoca prețurilor garantate.

În Mauritius, în mod tradițional, cultivatorii de zahăr tă‑
iau trestia și o treceau printr‑un proces rudimentar pen‑
tru a produce zahăr brut, pe care îl expediau în Europa, 
unde era rafinat în întregime și pregătit pentru consum. 
Primul pas al Omnicane a fost să construiască o rafinărie 
pentru zahărul brut, cu un împrumut BEI de 15 milioa‑
ne EUR, astfel încât să poată obține venituri mai mari din 
produsul finit, zahărul alb. În La Baraque, Omnicane pro‑
duce acum până la 200.000 de tone de zahăr rafinat în 
fiecare an. Rafinăria a fost un mare succes. Dar a și creat 
o problemă nouă.

Înainte să consumați zahărul, acesta este filtrat printr‑o 
serie de procese industriale. Dar ce facem cu produsele 
secundare rămase, în special melasa? Inițial, Omnicane 

a trebuit să o vândă ieftin și să o expedieze în toa‑
tă lumea, unde era convertită în etanol sau utilizată ca 
o componentă pentru furaje.

Următorul pas pentru Omnicane a fost, din nou, să facă 
toate acestea la nivel local. Firma a obținut încă un îm‑
prumut, în valoare de 8 milioane EUR, pentru a construi 
o distilerie care transforma melasa în bioetanol. În pre‑
zent, Omnicane produce până la 24 de milioane de litri 
de bioetanol pe an, utilizat ca aditiv pentru combustibili, 
în scopul de a reduce cantitatea de benzină necesară 
pentru motorul unei mașini, deși acesta poate fi, de ase‑
menea, prelucrat în alcool pentru industria alimentară și 
pentru utilizări medicale.

Ei nu ratează 
nicio ocazie 

să obţină un avantaj 
financiar în ceea ce fac”. 

Vincent Girard, analist de 
credit BEI.
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Desigur, acesta nu este ultimul pas. Procesul de obține‑
re a bioetanolului creează produse secundare proprii, iar 
Omnicane le‑a transformat și pe acestea în afaceri.

În cursul fermentării, melasa produce dioxid de carbon. 
Omnicane captează zilnic circa 25 de tone de dioxid de 
carbon, pe care le vinde unei fabrici vecine, unde acesta 
este utilizat pentru a produce bulele de gaz din băuturi‑

le răcoritoare. Apoi, după ce melasa este distilată, rămân 
resturi, numite borhot, bogate în minerale precum po‑
tasiul. Distileria Omnicane le transformă în îngrășăminte, 
în gaz metan pentru producția de electricitate și în ener‑
gie termică.

Experiența prăbușirii prețului zahărului i‑a învățat pe 
managerii Omnicane că ar fi mai bine să se diversifice. 
Aceștia au luat un împrumut BEI de 8 milioane EUR pen‑
tru a construi un hotel de 4 stele cu 139 de camere. Cu 
încă 700.000 EUR de la BEI, Omnicane a conceput un 
plan director pentru construirea unor imobile rezidenți‑
ale și comerciale în jurul hotelului, care vor angaja 4.000 
de persoane.

Însă Omnicane mai avea un pas de făcut.

Designerii industriali examinează din ce în ce mai atent 
modul în care sunt fabricate produsele, pentru a găsi 
tehnici de evitare a risipei. Cunoscută drept economie 
circulară, această abordare începe cu mult înainte de 
etapa în care un produs este aruncat, reutilizat sau re‑
ciclat. Economia circulară urmărește să facă parte din 
faza de planificare și proiectare a unui produs, pentru 

a asigura o durată mare de viață și un potențial ridicat 
de reutilizare, reparare și reciclare. „Transformăm un re‑
zultat care în prezent este considerat risipă într‑o contri‑
buție valoroasă la alt proces”, spune Marco Francini, ingi‑
ner BEI. „Beneficiile pentru mediu sunt uriașe.”

În ultimii zece ani, BEI a investit 15 miliarde EUR în pro‑
iecte de economie circulară, inclusiv etapa finală a pro‑
cesului industrial al Omnicane.

În 2015, firma a semnat un acord de 8 milioane EUR cu 
BEI pentru a construi o facilitate inovatoare de reduce‑
re a carbonului. Aceasta va reprocesa cenușa zburătoa‑
re rămasă în urma a trei centrale electrice din comple‑
xul firmei și alte amplasamente din insulă, producând 
un aditiv pentru ciment economisind tone de dioxid de 
carbon care altfel ar fi fost emise în cursul fabricării și 
importului acestui produs, precum și aburi care alimen‑
tează alte instalații ale Omnicane. „Este un ecosistem in‑
dustrial”, spune Rajiv Ramlugon, directorul pentru dura‑
bilitate al Omnicane. „Este vorba de principiul circuitului 
materialelor în natură (cradle‑to‑cradle).”



Reperele anului 2015:
• 89% din obligațiunile BEI au fost 

emise în EUR, GBP sau USD

• un important emitent de referință 
în EUR și USD

• cel mai mare emitent în lire sterline, 
în afara guvernului britanic

• lider de piață în lire turcești, dolari 
canadieni, coroane norvegiene, 
rand sud‑african
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De unde au venit banii 
Distribuția geografică a obligațiunilor BEI

De unde vin fondurile
BEI este cel mai mare emitent şi furnizor de fonduri multilateral din lume. În 2015, BEI 
a mobilizat 62,4 miliarde EUR de pe piețele internaționale de capital. Solvabilitatea 
ridicată a BEI îi permite să mobilizeze sume mari de bani la dobânzi competitive. 
Apoi banca transmite avantajul financiar către clienții acesteia.

B EI este un actor financiar global. În 2015, banca 
a efectuat plăți în 12 monede și a avut emisiuni în 
16 monede. Cu emisiuni într‑o gamă atât de mare 

de monede, ajungem la investitori care în general nu ar 
avea în vedere tipul de investiții efectuate de BEI în Eu‑
ropa, dar care contribuie indirect la proiecte europene 
prin investiții în obligațiuni BEI.

Europa

63%America
Asia

Orientul Mijlociu 
şi Africa 

21%14%

2%
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De unde vin 
fondurile

C onferința ONU asupra schimbărilor climatice din 
decembrie 2015 a condus la un acord amplu pri‑
vind încălzirea globală. Dar una dintre cele mai 

obscure evoluții anunțate la reuniune poate ajunge să 
aibă un impact semnificativ.

De fapt, chiar despre impact este vorba. BEI a coordo‑
nat un grup de 11 instituții financiare internaționale care 
a publicat orientări pentru raportarea impactului obliga‑
țiunilor ecologice.

Cele 40 de miliarde USD mobilizate în 2015 prin inter‑
mediul obligațiunilor ecologice trebuie investite în pro‑
iecte de combatere a schimbărilor climatice. Problema 
este că fiecare organizație măsoară și raportează în mod 
diferit impactul asupra schimbărilor climatice. Investi‑
torii nu pot fi siguri că tona de dioxid de carbon despre 
care credeau că nu mai este emisă datorită banilor lor 
nu este de fapt o jumătate de tonă sau poate două tone.

Datorită grupului de lucru condus de BEI, a fost stabi‑
lit un prim set de orientări pentru raportarea impac‑
tului obligațiunilor ecologice ale acestor investitori. 

Orientările oferă transparență și responsabilitate, per‑
mițând obligațiunilor ecologice să ajungă la o gamă mai 
largă de investitori.

BEI publică deja informații la nivel de proiect privind va‑
loarea finanțării oferite prin intermediul emisiunilor de 
obligațiuni ecologice și impactul proiectelor sale în ceea 
ce privește combaterea schimbărilor climatice. Să luăm 
exemplul proiectului marocan gigant din domeniul 
energiei solare de la Ouarzazate, care urmează să por‑
nească producția de electricitate la începutul lui 2016. 
Împrumuturile totale ale BEI pentru finanțarea diverse‑
lor proiecte de panouri solare și energie solară concen‑
trată de la Ouarzazate se ridică la peste 200 de milioane 
EUR. Pentru proiectul Ouarzazate s‑au alocat 40 de mi‑
lioane EUR din emisiunile BEI de obligațiuni ecologice. 
Rapoartele băncii descriu în mod clar impactul:

  energie pentru 250.000 de marocani

  193 de tone de emisii de dioxid de carbon evitate pe an

  locuri noi de muncă în industria solară locală

BEI mobilizează participanții la piață pentru a stabili orientări clare privind 
evaluarea impactului investițiilor efectuate din încasările obținute din 

obligațiuni ecologice.

Totalul este pe plus

Proiectul de energie solară 
Ouarzazate din Maroc
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Interacţiune și colaborare
 
Prin intermediul Fondului european pentru investiții strategice, banca a dobândit un 
rol important care necesită capacități administrative speciale de supraveghere.

Î n decembrie 2014, șefii europeni de stat și de gu‑
vern au convenit asupra Planului de investiții pen‑
tru Europa. Obiectivul acestuia este de a impulsio‑

na investițiile pe termen lung, care au rămas în urmă, 
cel puțin după criza financiară din 2008. Un pilon im‑
portant al planului este Fondul european pentru in‑
vestiţii strategice (FEIS). În cadrul FEIS, BEI va dispune 
de o garanție de 16 miliarde EUR din bugetul UE și de 
5 miliarde EUR din fonduri proprii. Având această susți‑
nere, banca va investi în proiecte care ar trebui să spri‑
jine finanțări de 315 miliarde EUR pe o perioadă de trei 
ani.

Parlamentul European a adoptat actele normative de în‑
ființare a FEIS la mijlocul anului 2015. Structura adminis‑
trativă oficială a FEIS a fost finalizată în decembrie, când 
Wilhelm Molterer a fost numit director executiv al FEIS.

Înainte ca numirea Comitetului pentru investiții al FEIS 
să fie definitivă, BEI constituise deja un portofoliu de 
acorduri FEIS, fiecare dintre acestea fiind trimis la Co‑
misia Europeană pentru aprobare. Ați citit despre câte‑
va dintre acestea în paginile referitoare la proiecte din 
cadrul prezentului raport.

Proiectele care beneficiază de garanția FEIS fac obiec‑
tul unui proces de diligență derulat de BEI și al unei 
aprobări finale a Consiliului de administrație al BEI. 
Operațiunile de finanțare FEIS vor fi înregistrate în bi‑
lanțul BEI, dar aceste operațiuni de creditare cu risc 
mai ridicat vor fi neutre din punct de vedere al credită‑
rii pentru BEI, deoarece ele beneficiază de garanția UE 
și de resursele proprii ale băncii. Personalul băncii co‑
laborează în prezent cu structurile de administrare ale 
FEIS pentru a obține finanțare pentru proiectele BEI în 
cadrul garanției bugetare a UE:

  Comitetul director al FEIS oferă orientări privind pro‑
filul de risc al portofoliului și strategia

  Comitetul pentru investiții al FEIS evaluează și apro‑
bă utilizarea garanției bugetare UE pentru operați‑
uni individuale

FEIS

Comitetul pentru investiţii al FEIS



Există numeroase instituţii UE care colaborează și 
interacţionează cu banca pentru a‑i spori responsabilitatea:

  Parlamentul European examinează anual activitățile BEI

  Comisia Europeană numește un membru al Consiliului de administrație al BEI și transmite un aviz cu privire la fie‑
care proiect prezentat Consiliului de administrație

  Ombudsmanul European Spre deosebire de alte instituții financiare internaționale, plângerile cetățenilor privind 
administrarea defectuoasă nu iau sfârșit odată cu mecanismul BEI de tratare a plângerilor. Acestea pot fi înaintate 
Ombudsmanului

  Curtea de Justiţie a Uniunii Europene decide cu privire la orice litigiu dintre BEI și statele membre ale UE și poate 
evalua legalitatea deciziilor luate de organele decizionale ale băncii

  Curtea de Conturi Europeană poate audita împrumuturile acordate în cadrul mandatului

  Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor monitorizează conformitatea BEI cu normele și reglementările 
referitoare la protecția datelor cu caracter personal

  Oficiul European de Luptă Antifraudă colaborează cu BEI pentru a preveni frauda

  Banca Centrală Europeană oferă facilități de lichiditate operațiunilor din Eurosistem pe care le poate accesa și BEI
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Structura de guvernare a BEI

 Acţionari  Cele 28 de state membre ale UE

 Consiliul guvernatorilor Miniştrii statelor membre

Consiliul de administraţie

Comitetul de direcţie

 Comitetul de audit   
Independent

‑ Preşedinte
‑ 8 vicepreşedinți

Desemnat de statele 
membre



BEI aduce mulțumiri următorilor promotori şi furnizori pentru fotografiile din acest raport:
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Certificată în conformitate cu normele Forest Stewardship Council (FSC), hârtia conține 100% fibre virgine (din care cel 

puțin 50% din păduri corect administrate).
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